
 
 

Twintig jaar verzamelen... en daarna? 
 
Mijn ruime kamer ziet er na twintig jaar 
verzamelen van oude hengelsportspullen niet 
meer bepaald ruim uit. Overal in alle hoeken 
en gaten liggen ruim 600 molens en reels die 
ik in de loop van die jaren heb verzameld.                                                                                                                         
Ja,ik ben dus goed fanatiek bezig geweest. 
En ja, ik heb enorm veel plezier beleefd aan 
het opbouwen van die verzameling. In de 
beginjaren verzamelde ik alles wat ik maar te 
pakken kon krijgen, maar later ben ik met 
meer overleg te werk gegaan. Anders was 
het huis echt te klein geweest. 
 
Mijn opzet was om alle in Nederland 
verkrijgbare werpmolens en reels vanaf 1936 
tot het jaar 1960 in bezit te krijgen daarbij 
vooral geholpen door de in die periode 
verschenen sportvisbladen. Vooral de in die 
bladen verschenen advertenties waren een 
nuttige bron van informatie. 
 

 
                                                           
Toen die bronnen opgedroogd raakten begon 
ik aan de buitenlandse merken en daar ben ik 
tot de dag van vandaag nog mee bezig. Met 
dien verstande dat ik de laatste jaren meer op 
kwaliteit dan op aantal lette. Ik heb in de loop 
der jaren bijna niets verkocht of geruild zodat 
ik nu op het aantal van 600 objecten zit. Als ik 
nu soms in mijn kamer zit en rondkijk en me 
realiseer dat ik aardig op weg ben naar de 
leeftijd van negentig jaar dan borrelt vaak de 
vraag op wat er na mijn vertrek naar de 
eeuwige visstekken met die enorme 
verzameling moet gebeuren. Een ding is 
zeker: in mijn familie is niemand 
geïnteresseerd. 
Dus ben ik begonnen met het afstoten van 
enige delen van mijn verzameling. Omdat 
stuk voor stuk verkopen niet erg opschiet heb 
ik gekozen om merkgebonden collecties 
proberen aan te bieden. Tjonge, dat was 
lachen geblazen. Ik begon met een 

verzameling DAM-molens van ongeveer 
dertig stuks waaronder enige zeldzame 
exemplaren voor de totaalprijs van 30 maal 
20 euro met de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
alles in één koop weg moest. 
 
Ik had nauwelijks die dertig molens op mijn 
VHV beurstafel uitgestald of er ontstond een 
stormloop van hoofdzakelijke jonge Duitse 
verzamelaars die zich op de DAM molens 
wierpen. Ik moet zeggen dat zij de DAM 
materie goed beheersten want ze grepen 
allemaal de topstukken vast en eisten dat ik 
die voor 20 euro per stuk aan hen verkocht. 
Ik heb tientallen malen moeten uitleggen dat 
ik alles in één koop wilde verkopen waarna 
de meesten afdropen. Maar enige 
fanatiekelingen bleven gedurende de hele 
beursdag terugkomen met de vraag of ik me 
niet alsnog bedacht had. Nee dus. 
 

 
 
Uiteindelijk heeft de DAM-collectie samen 
met de MITCHELL-collectie nieuwe 
eigenaren gevonden. Maar niet via de beurs! 
Nu zijn mijn andere merken aan de beurt. Ik 
heb nog de vrijwel volledige RU-collectie 
(negentig stuks) samen met tien kilo 
documentatie en dertig kilo onderdelen in de 
aanbieding en dan ga ik nadenken over de 
LUXOR-collectie. 
 
Wat ik als allerlaatste wil wegdoen? Mijn 
unieke uit 70 stuks bestaande collectie 
zelfbouwmolens en reels. Stuk voor stuk 
juweeltjes van superhandige doe-het-zelvers. 
Die heb ik nog bijna iedere dag bewonderend 
en liefkozend in handen. Ik denk dat ik 
wereldwijd misschien de enige ben die zoveel 
eigenbouwtjes bezit. Toch een leuke 
gedachte, nietwaar? 
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